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مقدمه

پـرورش  و  شـخصیت  تکامـل  مرحلـه ی  حیاتی تریـن  زندگـی،  اولیـه  سـال های  خصوصـًا  کودکـی  دوران 
توانایی هـا و اسـتعدادهای انسـان اسـت و نیازمنـد برنامه ریـزی بـا رویکـردی جامـع می باشـد. در رویکـرد 
جامـع مـورد نظـر خانـواده اولیـن و اصلی تریـن مسـئول وضعیـت زندگـی کـودک اسـت؛ امـا از آنجـا کـه 
خانـواده بـه تنهایـی توانایی هـای الزم بـرای پشـتیبانی از کـودک و مربیـان و تأمیـن کلیـه نیازهـای رشـد و 
تکامـل کـودک را نـدارد، دولت هـا موظفنـد نسـبت بـه تدویـن سیاسـت ها و اجـرای برنامه هـای الزم بـرای 
پشـتیبانی و کمـک بـه خانواده هـا و تربیت کننـدگان، مربیـان و کودکان اقدامـات ضروری را بـه عمل آورند تا 
بـا افزایـش آگاهـی و مهـارت آنـان و تأمین منابع الزم، شـرایط بهینه ی زندگـی برای کودکان فراهم شـود، به 
گونـه ای کـه دسترسـی خانواده هـا و مراقبان کودکان خردسـال بـه خدمات و تجهیـزات مورد نیـاز از اولویت 

برنامه ریـزی دولت هـا باشـد.

سیاسـت ها و برنامه هـای مرتبـط بـا تکامـل دوران اوان کودکـی بایـد بـا هـدف قـرار دادن تربیـت نیـروی 
انسـانی بـه عنـوان بسـتری بـرای پیشـگیری از نابرابـری در وضعیـت رشـد و تکامـل کـودکان و متعاقـب 
آن کاسـتن نابرابری هـای موجـود بیـن طبقـات مختلـف جامعـه، الگویـی جامـع در جهـت تأثیرگـذاری بـر 
مؤلفه هـای اجتماعـی رشـد و تکامـل کـودکان ارائـه نمایـد، بـه نحـوی کـه موجـب ارتقـای شـرایط تکاملـی 
کـودکان شـود. وضعیـت اقتصـادی، اجتماعـی تأثیر زیادی بـر وضعیت رشـد و تکامل کـودکان دارد. امروزه 
دیـدگاه سیاسـت گذاران مّلـی و بین المللـی بـه سیاسـت ها و برنامه هـای خاص کـودکان، نگاهـی هزینه گرا 
و مبتنـی بـر صـرف منابـع و هزینـه کـردن و یا هـدر دادن منابـع نیسـت، بلکه تمامی ایـن اقدامـات در زمره 
سـرمایه گذاری مطمئـن و پربـازده بـرای پیشـرفت در آینـده ی نـه چنـدان دور کشـورها اسـت. در واقـع در 
کشـورهای زیادی شـاهد بسـیج همـه جانبه ی منابع توسـط خانواده هـا، جوامع مدنی، دولت هـا، خیرین، 
کمک هـای بین المللـی و بخـش خصوصـی در جهـت انجـام مداخـات ضروری و بهنـگام بـرای تکامل همه 
جانبـه ی کـودکان هسـتیم؛ بـه عبـارت دیگـر برنامه ریـزان و سیاسـت گذاران در این کشـورها به ایـن نتیجه 
رسـیده اند که ریشـه بسـیاری از مسـائل و چالش هـای پیش روی آن هـا در دوران اولیه حیات اسـت، چرا که 
لـزوم داشـتن جامعـه ای پیشـرو و توسـعه یافتـه کـه تـا حد امـکان مشـکات اقتصـادی، رفتـاری، اجتماعی 
روانـی،  جسـمی،  جنبه هـای  در  متکامـل  و  بالـغ  انسـان هایی  وجـود  باشـد،  داشـته  کمتـری  اخاقـی  و 
اجتماعـی و شـناختی اسـت. از سـوی دیگـر وجـود چنیـن شـهروندانی در جامعه وابسـته به عواملی اسـت 
کـه بسـیار مرتبـط بـا دوران ابتدایـی زندگـی آن هاسـت؛ مرحلـه ای کـه تا حـد زیادی شـکل گیری و سـاخته 

شـدن شـخصیت انسـان ها در آن اتفـاق می افتـد.

این بسـیار مهم اسـت که بدانیم قبل از همه این ها در شـرع مقدس اسـام به مراحل رشـد و تکامل انسـان 
از کودکـی تـا پیـری توجـه خاصی شـده اسـت؛ آن چنان کـه پیامبـر اکـرم )ص( در دوران زندگانی خـود و به 
خصـوص علیرغـم سـختی و مرارت هـا و دشـواری هایی کـه در صـدر اسـام و دوران پایه ریـزی تمـدن عظیم 
اسـامی وجـود داشـت، ظرافـت و دقـت ویـژه ای در برخـورد بـا کـودکان داشـتند کـه خـود الگویـی بـرای 
پـرورش آینده سـازان جهـان اسـام اسـت. عطوفـت و مهربانی به کـودکان بارهـا از طرف پیامبـر اکرم )ص( 
توصیه شـده اسـت. آن حضرت کودکان را بسـیار دوسـت می داشـت و همواره توجه و احترام به شـخصیت 
آن هـا را توصیـه کـرده اسـت و بـه ویـژه رفتار و تربیت کودکان را هم  شـأن با سـن و سـال و مراحل رشـد آن ها 
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می دانسـت، بطـوری کـه در حدیثـی می فرماینـد »هـر کـس کودکـی دارد بایـد ماننـد کـودک بـا او رفتـار 
کنـد«؛ بنابرایـن رشـد و تکامـل همه جانبه کـودکان به منظور پرورش نسـل بهـره ور و قابل اتکا برای توسـعه 

و پیشـرفت آتـی یـک کشـور کـه البته بـر ابعاد دیگـر نیز اشـراف دارد، همـواره مـورد تأکید بوده اسـت.

تکامـل اوان کودکـی اشـاره بـه شـکل گیری و توسـعه ی قابلیت هـا و ظرفیت هـای انسـانی کـودک در ابعـاد 
جسـمی، روانی، اجتماعی و شـناختی دارد که شـامل دوره ی جنینی تا سـن هشـت سـالگی اسـت. در این 

دوران برابـر رویکردهـای جدیـد بـه مراحـل پیش از تولد و دوران خردسـالی تأکید شـده اسـت.

اقـدام اصلـی بـرای اجرایـی نمـودن توجـه به کـودکان خردسـال، ایجـاد یك سیاسـت ملـی بـرای »ارتقای 
رشـد و تکامـل همـه جانبـه کـودکان در سـال های ابتـدای کودکـی1« اسـت کـه بـر اسـاس وضـع موجـود 
کشـور در سـامت، مراقبـت و آمـوزش و سـایر حوزه هـای اصلـی تدویـن گردیده اسـت. این مسـتند، ضمن 
بیـان سیاسـت ها و راهبردهـا، فعالیت هـای مرتبـط بـا عوامل تأثیرگـذار را تعریـف و هماهنگ خواهـد نمود. 
سیاسـت مذکـور رهنمودهایـی بـرای راهبردهـای مؤثـر فراهـم کـرده و سـازوکارهای ایجـاد هماهنگـی بین 

فعالیت هـا و گسـترش حمایـت از برنامه هـای مرتبـط را بیـان می کنـد.

1- سیاست ها
خدمــات رشــد و تکامــل همــه جانبــه دوران ابتــدای کودکــی در جمهــوری اســامی ایــران مبتنــی بــر .111

اصــول و مبانــی دیــن مبیــن اســام و تعالــی اخاقــی و بــا بهره گیــری از فرهنــگ غنــی و گرانقــدر ملــی 
بــوده و بــه گونــه ای برنامه ریــزی می گــردد کــه بــا رعایــت اصــل اقتــدار ملــی و یکپارچگــی کشــور بــه 
مبانــی فرهنگــی، دینــی و مذهبــی اقــوام گوناگــون گســتره کشــور و عدالــت اجتماعــی، آموزشــی نیــز 

توجــه گــردد.
خدمـات رشـد و تکامـل دوران ابتـدای کودکـی بایـد شـامل برنامه هـا و خدمـات مبتنـی بـر جامعـه و .111

خانـواده بـه ویـژه بـرای مـادران بـاردار و کـودکان خردسـال باشـد.
توسـعه خدمـات رشـد و تکامـل همـه جانبـه دوران ابتـدای کودکـی بـا تأکید بـر مناطق محـروم وکمتر .111

توسـعه یافتـه، مناطق مرزی، حاشـیه شـهرها و روسـتاها اسـت.
رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای کودکی مبتنی بر الگوی اسامی- ایرانی پیشرفت است..111
دوره سنی زیر 8 سال در تخصیص منابع اولویت دارد..111
الزم اسـت همـه امکانـات و ظرفیت هـای ملـی و بین المللـی جهـت برنامـه رشـد و تکامـل همـه جانبـه .111

دوران ابتـدای کودکـی، بسـیج شـوند و حداکثـر بهره بـرداری از آن هـا بعمـل آیـد.

2- راهبردها
اتخـاذ رویکـرد عدالـت محـور در برنامه ریزی خدمـات ارتقای رشـد و تکامل همه جانبـه دوران ابتدای . 1. 1

کودکـی مبتنـی بـر فرهنـگ غنـی و گرانقدر ملی و بـا اصل قـرار دادن اصول و مبانی دین مبین اسـام 
و رعایـت اصـل اقتدار ملی و یکپارچگی کشـور.

1.  ECD: Early Childhood Development
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تقویـت و ایجـاد زیـر سـاختهای قانونـی، فرهنگی، اقتصـادی، اجتماعی، سیاسـی، علمـی و فناوری . 1. 1
در ارائـه خدمـات رشـد و تکامـل همه جانبـه دوران ابتـدای کودکی.

تربیـت کـودکان بـا اصـل قـرار دادن تربیـت دینـی مبتنـی بـر الگـوی ایرانـی اسـامی پیشـرفت و بـا . 1. 1
مدنظـر قـرار دادن سـند چشـم انـداز جمهـوری اسـامی ایـران در 1101.

توسـعه کمـی، کیفـی و هدفمنـد خدمـات ارتقایی رشـد و تکامل همه جانبـه دوران ابتـدای کودکی و . 1. 1
بهره منـدی عادالنـه از آن.

بسترسازی های مبتنی بر نیاز و نوآورانه در حیطه رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای کودکی.. 1. 1
توجه به تربیت دینی و معنوی کودک از قبل از تولد.. 1. 1
بسترسـازی جهـت ایجـاد عزم ملـی با تأکید بر مسـئولیت اجتماعی برای مشـارکت مؤثـر و حمایت از . 2. 1

برنامـه ی رشـد و تکامـل همه جانبـه دوران ابتدای کودکی و شـمول همه ی کودکان.
توانمندسازی ارائه دهندگان خدمت و خانواده ها.. 8. 1
فراهـم سـاختن سـاختار تشـکیاتی مناسـب در سـطوح ملـی، اسـتانی و شهرسـتانی بـرای تسـهیل . 2. 1

انسـجام و گسـترش برنامـه ی رشـد و تکامـل همـه جانبـه دوران ابتـدای کودکـی.
توسعه خدمات ارتقایی و توسعه فضاهای دوستدار کودك.. 10. 1
جلـب و توسـعه همکاری هـای بیـن بخشـی و اقدامات شـبکه ای در بیـن کلیه ارگان های مسـئول و . 11. 1

ذینفـع بـه منظـور اجـرا و تـداوم فعالیت های رشـد و تکامـل همه جانبـه دوران ابتـدای کودکی.
شـناخته شـدن برنامـه ملـی رشـد و تکامـل همه جانبـه دوران ابتـدای کودکی بـه عنوان یـک برنامه . 11. 1

ملـی چندبخشـی و در هـم تنیده.
ظرفیت سازی و شبکه سازی بین تشکل های مردمی و سازمان های مردم نهاد.. 11. 1
حمایت از حقوق خانواده و کودك.. 11. 1
برنامه ریزی هـای مبتنـی بـر نیـاز سـنجی و شـواهد علمـی- پژوهشـی و تجربـی بومـی و مقـرون بـه . 11. 1

صرفه.
توسعه خدمات غربالگری، تشخیص و مداخله به هنگام اختاالت رشد و تکامل.. 11. 1
ایجاد سـاز وکارهای نظارت و ارزیابی مسـتمر )پایش و ارزشـیابی( جهت تضمین پیگیری مناسـب، . 12. 1

کارایـی و پایداری برنامه.

3- اقدامات کالن
آموزش هـای غیـر دانشـگاهی الزم بـرای ارتقـای سـطح آگاهـی و توانمندسـازی والدیـن و نیـروی 

انسـانی مرتبـط بـا حـوزه کـودك:
 تدوین منابع و محتوای آموزشی مناسب )بومی شده( برای آموزش کودکان، مراقبان، ارائه دهندگان 	 

خدمت، والدین و جامعه
آموزش به ارائه دهندگان خدمت قبل و حین خدمت )برنامه های آموزش، سامت و تکامل کودکان(.	 
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آموزش نحوه ارتباط با کودکان در کلیه مراجع مرتبط با کودك.	 
آموزش در مورد رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای کودکی به خانواده ها و کودکان.	 
آموزش آحاد جامعه در مورد رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای کودکی.	 

تبلیغات رسانه ای
و 	  کتابچه هـا  هـا،  پمفلـت  بروشـورها،  خبرنامه هـا،  انتشـار  و  تولیـد  از  حمایـت  و  سـفارش  تشـویق، 

آموزشـی. کتاب هـای 
حسـاس سـازی اقشـار مختلـف جامعه به ویـژه مسـئولین در مورد اهمیـت توجه به رشـد و تکامل همه 	 

کودکان جانبه 
حمایـت از تولیـد رسـانه های دیجیتـال، دیداری، شـنیداری و نوشـتاری ویژه کـودك با رویکـرد ارتقای 	 

رشـد و تکامـل همه جانبـه دوران ابتـدای کودکی.

استانداردسازی خدمات )سالمت، آموزش و مراقبت(:
فیزیکی، 	  فضای  استانداردهای  قبیل  از  کودکان  به  خدمت  ارائه  با  مرتبط  استانداردهای  تدوین   

تجهیزات، پرسنل ارائه دهنده خدمت.
تعیین شاخص های کیفیت آموزش، مراقبت و خدمات در مراکز ارائه خدمت به کودک.	 
بررسی دوره ای به منظور رعایت استانداردهای هر بخش )سامت، آموزش و مراقبت(.	 

حمایـت دولـت از گسـترش مراکـز ارتقایـی و فضاهـای دوسـتدار کـودک بـا اولویـت مناطـق کمتـر 
توسـعه یافتـه و عشـایری:

 پرداخت وام های کم بهره و باعوض به منظور گسترش مهدهای کودك و مراکز پیش دبستانی در 	 
مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری

تأمین یارانه شرکت در مهد کودك و مراکز پیش دبستانی و بهره مندی از خدمات ارتقایی برای کودکان 	 
اقشار آسیب پذیر و کم درآمد به ویژه در حاشیه شهرها.

کمك به تأمین فضای فیزیکی، تجهیزات و نیروی انسانی مهدهای کودك و پیش دبستانی با تأکید بر 	 
مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری.

گسـترش برنامه هـای توانمندسـازی و حمایـت اجتماعـی )بـه ویـژه جهـت خانواده هـای دهک هـای 
کـم درآمـد( بـرای دریافت انـواع خدمـات توانمندسـازی اجتماعی، پیشـگیری، غربالگـری، درمانی 

توانبخشی: و 
منظور 	  به  کودکان  تکاملی  اختاالت  زمینه  در  غربالگری  استانداردهای  و  خدمات  تعیین  و  تعریف 

پوشش بیمه ای مناسب.
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پوشش بیمه ای و سایر حمایت های اقتصادی- اجتماعی برای خانواده های کودکان در معرض خطر 	 
و آسیب پذیر.

توسعه و اجرای کشوری شناسنامه رشد و تکامل کودکان از بدو تولد.	 
و 	  معلولیت ها  و  اختاالت  انواع  تشخیص  و  ارزیابی  شناسایی،  برای  مناسب  ابزار  و  روش ها  تدوین 

خدمات مداخله ای درمانی و توانبخشی در دوران ابتدای کودکی )در پایین ترین سن ممکن(.
توسعه و ارتقاء اجرای برنامه مراقبت های ادغام یافته کودك سالم در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی 	 

کشور.
گسترش واحدهای مشاوره شیر دهی به صورت سطح بندی شده در کل کشور.	 
ارتقاء کیفیت اجرای ده اقدام تغذیه موفق با شیر مادر )افزایش تعداد و ارتقاء کیفیت بیمارستان های 	 

دوستدار کودك(.
فرهنگ سازی بازی و احیاء بازی ها و اسباب بازهای سنتی و بومی مناسب و ترویج آن.	 

پایـش سـاالنه اجـرای اسـتانداردهای موجـود بـرای احـداث فضاهـای شـهری و روسـتایی، مسـکن، 
مدرسـه و توسـعه و گسـترش فضاهـا و امکانـات ورزشـی- تفریحـی:

احصاء استانداردها از مراکز ذیربط و یا سفارش تدوین استانداردها بر حسب اولویت.	 
اطاع رسانی عمومی در خصوص استانداردهای اجباری و اختیاری در حوزه سال های ابتدایی دوران 	 

کودکی.
بررسی دوره ای و جمع بندی گزارش سازمان های مرتبط و ارائه گزارش دوره ای ملی	 

ادغام برنامه جامع خدمات تکاملی کودکان در مراکز ارائه خدمت به کودکان:
تدوین برنامه جامع خدمات تکاملی.	 
اجرای آزمایشی برنامه.	 
ادغام برنامه در سطوح ارائه خدمت.	 

جلـب همـکاری و مشـارکت سـازمانی )اجتماعـی / اقتصـادی( در جهـت ارتقـای رشـد و تکامل همه 
جانبـه دوران ابتـدای کودکی:

غیر 	  بخش  اجتماعی   – اقتصادی  مشارکت  و  مردمی  مالی  کمک های  خیرین،  سرمایه گذاری  جلب 
دولتی برای فعالیت های معطوف به تکامل طبیعی کودکان.

ابتدای 	  دوران  جانبه  همه  تکامل  و  رشد  کشوری  دبیرخانه  منابع  تأمین  و  سازمانی  جایگاه  تعیین 
کودکی.
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برنامه هـای  در  کودکـی  ابتـدای  دوران  جانبـه  همـه  تکامـل  و  رشـد  برنامه هـای  عناویـن  گنجانـدن 
دانشـگاهی. رشـته های  کلیـه  در  آموزشـی 

 نظارت بر اجرای قوانین و دستورالعمل های مرتبط در حوزه کودکان
احصاء قوانین و حقوق حوزه کودک و اعام عمومی	 
پایش اجرای صحیح قوانین و حقوق کودک	 
پایش احکام قضایی حوزه کودکان	 

ایجـاد سـامانه ملـی و هوشـمند برای جمـع آوری آمار و اطالعـات دقیق کودکان و مراکـز ارائه خدمت 
دولتـی و غیـر دولتـی و شناسـایی و پیگیری کـودکان غیر برخـوردار از خدمات برنامه رشـد و تکامل 

همـه جانبـه دوران ابتدای کودکی.

انجام تحقیقات کاربردی
شناسایی مراکز تحقیقاتی مرتبط با برنامه های رشد و تکامل دوران ابتدای کودکی.	 
تدوین استانداردها و شرح وظایف مراکز تحقیقاتی حوزه رشد و تکامل دوران ابتدای کودکی.	 
سـفارش و یـا فراخـوان طرح هـای تحقیقاتـی؛ از جملـه مهمتریـن اولویت هـا می تـوان بـه مـوارد زیـر 	 

کرد: اشـاره 
بررسـی و بازتعریـف نظـام جامـع مراقبت هـای کـودکان تـا سـن 1 و 8 سـالگی بـه منظـور هماهنگـی 	 

مراقبت هـا اجـرای  در  دسـتگاه ها 
نظام پایش از شاخص های رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای کودکی.	 
مطالعه آگاهی، نگرش و مهارت والدین، مربیان و متولیان درباره رشد و تکامل دوران ابتدای کودکی.	 
تعیین هزینه اثربخش ترین ابزار انتقال پیام های آموزشی رشد و تکامل دوران ابتدای کودکی.	 
بررسـی و بازنگـری اسـتانداردهای رشـد و تکامل دوران ابتـدای کودکی در اماکن بیمارسـتانی، منزل، 	 

محـل بـازی، مهـد کودک ها، مرکز آموزشـی و سـایر فضاها
نیازسنجی و تدوین برنامه آموزشی مراقبان و مربیان کودکان زیر 8 سال.	 
بررسـی دوره ای وضعیـت کـودك آزاری، کـودکان کار و خیابـان، کودکان بد سرپرسـت و بی سرپرسـت، 	 

کـودکان دارای نیازهـای ویـژه و تدویـن سـند سیاسـت در این زمینـه با مشـارکت ذینفعان.
بررسی میزان استقرار مفاد پیمان نامه حقوق کودك در کشور.	 
و 	  بـه خدمـات بهداشـتی، مراقبتـی  نابرابری هـا در دسترسـی کـودکان اقشـار آسـیب پذیـر  بررسـی 

آموزشـی.
بررسـی و بازتعریـف آمـوزش وپـرورش پیـش از دبسـتان، بـه منظـور هماهنگـی و یکپارچگـی خدمـات 	 

تربیتـی بـه کـودکان 0 تـا 1 سـال کشـور متناسـب با نظـام تربیتـی حاکم کشـور.
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11ساختار اجرایی سند رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای کودکی
بـا توجـه بـه طبیعـت بین بخشـی رشـد و تکامل همه جانبـه دوران ابتـدای کودکـی و اهمیت هـم افزایی در 
برنامه هـای مرتبـط بـا کودکان خردسـال، مشـارکت حداکثری کلیـه ارگان ها و سـازمان های دسـت اندرکار، 
دسـتیابی بهینـه بـه اهـداف ارتقایـی رشـد و تکامـل همـه جانبـه دوران ابتدای کودکـی را تضمیـن می کند. 
کلیـه ی دسـتگاه ها، ارگان هـا و نهادهـا، موظـف بـه همـکاری الزم در راسـتای تحقـق اهـداف ایـن سـند 
می باشـند. بـر ایـن اسـاس طراحی سـاختار اجرایی این سـند بـا محوریت سـه ارگان اصلـی )وزارتخانه های 
آمـوزش و پـرورش؛ بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی؛ تعـاون، کار و رفاه اجتماعی: سـازمان بهزیسـتی 

کشـور( ونیـز سـایر ارگان هـای ذیربـط در سـطوح ملـی، اسـتانی و شهرسـتانی به قرار زیر اسـت:

4-1. ساختار ملی

الـف- سـتاد راهبـری ملـی: بـه منظـور سیاسـت گذاری همگرایانـه و تا حـد امکان واحـد و ایجـاد حداکثر 
ظرفیـت تعامـل بیـن بخشـی، بـا مشـارکت کلیـه سـاختارهای مؤثـر بـر رشـد و تکامـل همـه جانبـه دوران 
ابتـدای کودکـی، سـتاد راهبـری ملی متشـکل از نماینـدگان وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی )1 
نماینـده از معاونـت بهداشـتی و معاونـت اجتماعـی(، وزارت آمـوزش و پـرورش )1 نماینـده از معاونت هـای 
آمـوزش ابتدایـی، تربیت بدنـی و سـامت، آموزش و پرورش اسـتثنایی(، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
از  نماینـده   1( بودجـه  و  برنامـه  اجتماعـی(، سـازمان  رفـاه  معاونـت  بهزیسـتی،  از سـازمان  نماینـده   1(
معاونـت اجتماعـی، معاونـت فرهنگـی و آموزشـی(، کمیته امداد، سـتاد اجرایـی فرمان حضرت امـام )ره(، 
مرجـع ملـی حقـوق کودک، کانـون پرورش فکـری کـودکان و نوجوانان، صدا و سـیمای جمهوری اسـامی 
ایـران، وزارت ورزش و جوانـان، وزارت کشـور، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، شـورای عالـی اسـتان ها، 
سـازمان های مـردم نهـاد )1 نماینـده از حوزه هـای مراقبـت، آمـوزش و سـامت(، حوزه هـای علمیـه )یـک 
نماینـده( بـه عنـوان کارگـروه رشـد و تکامـل همـه جانبـه دوران ابتـدای کودکـی شـورای عالـی سـامت و 

امنیـت غذایـی در سـطح مدیـران کل تشـکیل خواهد شـد.
آیین نامه ترکیب و شرح وظایف این ستاد، دبیرخانه ملی و کمیته های فنی حداکثر تا 1 ماه پس از 	 

تشکیل ستاد، به تأیید اعضا رسیده و در ستاد راهبری ملی تصویب خواهد شد.
مورد 	  اطاعات  کلیه  موظفند  ملی  راهبری  ستاد  عضو  سازمان های  و  نهادها  اجرایی/  دستگاه های 

درخواست دبیرخانه ملی را در اسرع وقت در اختیار قرار دهند.
به 	  »ادواری»  صورت  به  دستگاه ها  تمامی  شده  انجام  فعالیت های  گزارش  نیز  و  همکاری  چگونگی 

ارائه  مرتبط  حوزه های  به  ساالنه»  گزارش«  بندی،  جمع  از  پس  و  شده  ارائه  ستاد  ملی  دبیرخانه ی 
خواهد گردید.

ب- دبیرخانـه ملـی رشـد و تکامـل همه جانبـه دوران ابتدای کودکی: همگام با سیاسـت های کشـوری 
موجود در سـند چشـم انداز 10 سـاله...، برنامه های پنج سـاله ی توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
سیاسـت های کلـی اباغـی مرتبـط در حـوزه آمـوزش و پـرورش، سـامت، جمعیـت و خانـواده( و تعهـدات 
بین المللـی کشـور )اهـداف توسـعه پایـدار، تعهد کشـور بـه عنوان عضـو سـازمان جهانی بهداشـت، الحاق 
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کشـور به کنوانسـیون حقوق کودك، امضای سـند جهانی برنامه ی آموزش 1010 )1102 هجری شمسـی( 
و .... دبیرخانـه کشـوری رشـد و تکامـل همـه جانبـه دوران ابتـدای کودکـی، بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای 
موجـود در وزارتخانه هـای آمـوزش و پـرورش، بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و سـازمان بهزیسـتی به 
عنـوان هسـته اولیـه ی ایـن برنامه ی ملی در کشـور ایجـاد می گردد. سـاختار دبیرخانـه و آیین نامـه اجرایی 

آن بایـد بـه تصویـب سـتاد راهبری ملی برسـد.
4-2. مأموریت های این دبیرخانه عبارتند از:

بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاست های اجرایی و راهکارهای بین بخشی. 1
 نظارت، پایش و ارزشیابی اجرای سیاست های مصوب در راستای اهداف مورد نظر. 1
 حصول اطمینان از هماهنگی و انسجام بین بخشی. 1
 به روز رسانی برنامه های بین بخشی. 1
 تهیـه و نشـر گـزارش پیشـرفت اجـرای سـند و نحـوه عملکـرد دبیرخانـه بـه صـورت ادواری بـه مجاری . 1

ذیربط
هریـک از دسـتگاه های عضـو دبیرخانـه، یـک دبیرخانـه بـرای هدایـت امـور ذیربط تشـکیل می دهند . 1

کـه دبیـری جلسـات 1 جانبـه بـه صـورت دوره ای بـر عهده هر یـک از 1 دسـتگاه خواهـد بود.

ساختار در سطح استان و شهرستان

بـا هدایـت دبیرخانـه ملـی کلیـه اسـتان ها حداکثـر تـا 1 مـاه پـس از تصویـب و ابـاغ سـند موظـف بـه 
فعال سـازی کمیته هـای اسـتانی »رشـد و تکامـل همـه جانبـه دوران ابتـدای کودکـی« ذیـل کارگـروه هـای 

اسـتان می باشـند. توسـعه  و  برنامه ریـزی  تخصصـی شـورای 
 از جملـه مسـئولیت های ایـن کمیته هـا تدویـن برنامه هـای بیـن بخشـی اسـتانی در راسـتای اجـرای برنامه 
جامـع رشـد و تکامـل همـه جانبـه دوران ابتـدای کودکـی، نظـارت بـر اجـرای برنامـه، حصـول اطمینـان از 
هـم افزایـی برنامه هـا، تهیـه و نشـر گزارش هـای پیشـرفت اسـتانی و عملکـرد کمیتـه بـه صـورت ادواری بـه 

دبیرخانـه کشـوری می باشـد.
حداکثـر تـا 1 مـاه پـس از تصویـب و ابـاغ سـند و پـس از ظرفیت سـازی الزم، کلیـه شهرسـتان های کشـور 
بایـد دارای کمیتـه شهرسـتانی رشـد و تکامـل همـه جانبـه دوران ابتـدای کودکـی باشـند. طـی ایـن مـدت 
تشـکیل  اولویـت  بـرای  و ظرفیت هـای موجـود شهرسـتانی  اسـتان  نیـاز  اسـاس  بـر  اسـتانی  کمیته هـای 

مـوردی تصمیم گیـری می نماینـد. بـه شـکل  کمیته هـای شهرسـتانی 

4-3. نظام برنامه ریزی، اجرا و نظارت
پـس از تصویـب سـند ملـی رشـد و تکامـل همـه جانبـه دوران ابتـدای کودکی توسـط مجـاری ذیربط، سـند 
بـه همـراه آییـن نامـه و دسـتورالعمل اجرایـی، چارچـوب پایـش و ارزشـیابی و دسـتورالعمل اجرایـی تدوین 

گزارش هـای ادواری بـه کمیته هـای اسـتانی و ارگان هـای متولـی اصلـی ابـاغ می گـردد.
نظـارت بـر اجـرای برنامه هـا در سـطح ملی و اسـتانی توسـط دبیرخانـه ملی و کمیته اسـتانی رشـد و تکامل 

همـه جانبـه دوران ابتـدای کودکی انجـام می گیرد.
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ارزیابی/پایش پروژه ها/برنامه های ذیل سند، توسط مدیر پروژه/ مدیر برنامه به صورت مستمر انجام 	 

خواهد شد.
ارزشیابی به 1 صورت ساالنه )ارزشیابی درونی( توسط مدیر برنامه و 1 ساله )ارزشیابی خارجی( انجام 	 

خواهد شد.
کلیه اقدامات ارزیابی/پایش و ارزشیابی بر اساس دستورالعمل اباغی دبیرخانه ملی خواهد بود.	 

در بازه هـای زمانـی 1 سـاله و بـر اسـاس گزارش ارزشـیابی خارجی، سـتاد راهبری ملی نسـبت بـه بازنگری 
سـند اقـدام خواهـد نمود. پیش نویس تهیه شـده توسـط سـتاد راهبـری ملی باید بـه تصویب شـورای عالی 

سـامت و امنیت غذایی برسـد.


